
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA VIŠNJAN 
Općinski načelnik 

 

Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano 

Tel: 052-449-208 Fax:052-449-504 

OIB:14361625563 

 

KLASA: 023-08/19-01-05 

 URBROJ: 2167-03-01/19-02 

 Višnjan-Visignano, 24. siječnja 2019. godine  

 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te članka 16. stavka 1. 

Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine 

Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 05/15), Općinski načelnik donosi 

 

 ODLUKU   
o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba 

sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu 
 
 

I. Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih 

potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu  (u daljnjem tekstu: Javni 

natječaj), i to:  

 

− Djelatnost udruga u kulturi  – Tekuće donacije udrugama u kulturi 50.000,00 kuna 

− Djelatnost sportskih udruga –  Tekuće donacije sportskim udrugama 150.000,00 kuna 

− Djelatnost udruga u tehničkoj kulturi –  Tekuće donacije udrugama u tehničkoj kulturi 

    15.000,00 kuna 

− Financiranje udruga socijalne skrbi - Tekuće donacije udrugama socijalne skrbi 10.500,00 

    kuna 

− Financiranje ostalih programa i udruga– Tekuće donacije ostalim udrugama i programima 

   21.000,00 kuna 

 
II. Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke, a ista obuhvaća: 
1. Pravilnik,  
2. Tekst Javnog natječaja,  
3. Upute za prijavitelje,  
4. Obrasce za prijavu programa ili projekta,  
5. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,  
6. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta i  
7. Obrasce za izvještavanje.  
 
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:  
4.1. Obrazac opisa programa ili projekta-OPO 
4.2. Obrazac proračuna programa ili projekta -OPR 



4.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-DF 
4.4. Popis priloga koji se prilažu prijavi 
 
Obrasci za izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:  
7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta-OPI 
7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta-FINI  
 

III. Javni natječaj objaviti će se 24. siječnja 2019. godine i bit će otvoren do 25. veljače 
2019. godine u 12,00 sati. Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja objaviti će se u 

cijelosti na mrežnim stranicama Općine Višnjan (www.višnjan.hr). 

 

IV. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan. 

 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku 

Općine Višnjan. 

      

   

 

 

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

         Angelo Mattich 

     

   

 

 


